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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 ولطائف مقدمة

احلمُد هلِل ربِ  العاملني، والصالُة والسالُم على نبيِ نا حممٍد وعلى آلِه وصحبِه أمجعني، 
 وبعد:

  كتابه الكرمي، وقراءته بتدبُّر.قد منَّ هللا تعاىل عليَّ بتفسريف

يف معناها يف أكثر من تفسري، وأريد أن   وعندما كنت أجلس لتفسري آية، وأحبث 
التفسري األخري هلا، كنت أشعر أبنين أبذل طاقًة هائلة لذلك، مبا مل أعهده يف أتليف   أصوغ  

وحتقيق أي كتاب، بل رمبا أي عمل أقوم به، فكنت أمجع لذلك قواي كلها، العقلية والنفسية  
 نفسية وسعادة متميزة، ولكن مع واجلسدية، وكنت أشعر بعد االنتهاء من تفسريها براحةٍ 

 ! التالية احة ألقدر على متابعة تفسري اآلايتِ تعب ظاهر، وحبٍ  للر 

 عمل آخر. يف عمل اإلنسان ال مياثله أيُّ  إن االنشغال بكالم هللا شيء فريد ومميز   

عندما كنت أقرأه  املرات بفضل هللا وتوفيقه، ولكن مئات  لقد قرأُت كتاب  هللِا تعاىل
القرآِن  ول مرة، نظرًا للمعاين اجلديدة اليت كنت أتعرَّف عليها يف ألأنين أقرأه فكسره أفو 

، وللمعرفِة العاليِة اليت كنُت أتزوَُّد هبا من هذا النبِع الصايف، اليت هي أهمُّ املعارِف  العظيم
 !وأجلُّها

تمعَّن يف بني أن يفهم املرء املعىن من ظاهر كلمات القرآن الكرمي، وبني أن ي فرق  
 تفسريها ويفهمها.  
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تبقى كلمات وآايت ال يعرف فاألول يعلق بذهنه ويبتدُر إىل تفكريه شيء  من املعىن، و 
وأسباب النزول وحقائق القصص ودقائق  هاودالئل فإذا قرأ تفسريها وحبث يف معانيها  معناها،

  ، ولذة العلم ، هللا وخشية ،عمق اإلميان ، فيهالرتهيب والوعيد... أخذه هذا إىل عامٍل آخر
 والتفكر بعظمة كالم هللا اجلليل.

أن يبحث يف معاين آايت من القرآن الكرمي يف أكثر من إىل وأدعو القارئ الكرمي 
سريى لذَّة القراءة ومجال  مع آايت قبلها وبعدها، و  من بعدُ ويقرأها  -إعمااًل للفكر–تفسري 

 .دون تفسري من وما قرأه تفسريٍ ب  هبني ما قرأ ،وأثره املعىن

 ايت، وبني أن تقرأ اآل منفرق بني أن تقرأ القرآن وتفهم املعىن العام أو الظاهر فهناك 
من املعاين  ،ما ال خيطر على ابل ه سيبدو لك،تفسري كل آية ومعىن كل لفظ، فإن

ولو أنك تنقلت بني التفاسري لرأيت أعجب من  . واإلشارات والدالالتِ  ،واإلمياءات 
 روا...الذي ال حييط البشر مبعانيه التامة مهما بيَّنوا وفسَّ  ،م هللا املعجزذلك.... إنه كال

يف   املسلم إىل القرآن، وتالوته يومياً، مع عدم امللل من تكرار آايته وسوره حنني   وإن
على معاين   منه، أو االطالعِ  الصالة وغريها، وكذلك اهتداء   كثريين مبجرد تالوِة آايتٍ 

على الرغم  ،تفسريه والشوِق إليه عاملٍ  نوراين ٍ مجيٍل عند   ين مبا كنُت فيه منكلمات منه... ذكر 
  البحث واختيار ما هو مناسب من التفاسري، وكان ينتابين  يف صعوبة  من مما كنُت أجدُ 

عماًل جلياًل ال  بذلك  قد فتفسري، ألنين سأال  منهاء  االنت أتذكَّرُ عندما بني آونٍة وأخرى  القلقُ 
وأتصوَّر بعد ذلك االنشغال أبمور أقل شأانً  وراحًة وهبجًة يف النفِس ال مثيل  هلا، ه، مثيل ل

 وأًسى وحسرًة!!بكثري، فأزداد حزانً 

فرأيُت وشيجًة تربطين به من أعماق   ، ابلقرآن الكرمي وقد فكرت يف سبب التعلق
رآن.. إهنا الفطرة! نفسي، وهي نفسها اليت بسببها يهتدي الناس، ويشتاق هبا املسلم إىل الق
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...  يف كتابِه الكرمي الفطرة النقية البيضاء، الفطرة اليت خلقها هللا يف اإلنسان خياطبها خالقها 
النفسيَّ وكأنَّك  تُناد ى من أعماِقك  ومن مجيِع  تكوينك   اجنذاابً يالئمُ  ليهفتجد أنك منجذب إ

ال يقدُر املرء على إنكاره وال  والفطرة شعور  داخلي   ذلك  شائبة. دون أن يشوب  جوانبك  
   وى وأجلُّ حىت من العقل والعاطفة.التخفي منه، إنه أق

وما املنحرفة  والرتبيةالسيء ونظرًا ملا ينتاُب هذه الفطرة من شوائب، نتيجة التقليد 
يتغري أيضاً، ليصل إىل قلب اإلنسان،  الكرمي القرآنِ  يف إليهما من العوامل، جنُد اخلطاب  

 أو جزءاً. ،وفطرته كالً وعقله، 

م البشر، ولو أنه يتألف من حروٍف وكلماٍت كالم هللا يف القرآن الكرمي ال يشبه كالو 
نية جتعله مميزًا يف كل ش يستعمُلها وتركيبه، فهو معجزة  ء، وخاصة إحياءهي! ففيه صفات راب 

جز عن الوصف  ، لكن العماء ذكروا وجوه هذا اإلعجاز ووصفوهوكثري  من العل لفظًا ومعىن.
 التام هو الوارد، ألنه كالم هللا... وكفى به وصفاً وإعحازاً.  

ى به، وهو على الرغم من فهو كالُم هللا املتحدَّ حقًّا، إن القرآن العظيم كتاب  معجز  
وَُّد منه علُم وفهم وسلوك حياة، ولو تكلم هللا فيه بكالٍم  فهم منه ويُفسَُّر ويؤوَّل، ويُتز  يُ ذلك 

مل يسمع هبا  و عن أمور ال عهد  لإلنسان هبا و  ،اسُب ألوهيته وعظمته وعلمه وقدرتهصعب ين
ولو أن املرء دخل   ، وال يعرف شيئا  من علومها وأحواهلا ومكوانهتا، ملا فهم شيئًا وملا استفاد

  لو كان و  يب،غابل ورمجًالكان كالمه ظناً وختميناً ، جلَّت هابفهمه القاصر  يُبحر  فيها وحاول أن 
 هبا.  هتد ىأو جعل  له أصوالً يُ  هللا تعاىل لبيَّنه  له يف ذلك نفع  

إن القرآن أنزله هللا على مستوى فهم اإلنسان، فهو خياطب   ا:هن املهم أن يُقال  
  إىل ما  ، وال يتجاوزُ منه فيهيلتزم به وأبصوله وما طلب ل ، لزمهياإلنسان على قدر عقله وما 

 منه.  وما ال فائدة له ،شأن له به  ال
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بتدبر،   ،وآداب  ،وأحكام ،وقصص ،وأخباروإنَّ من مل يعرْف ما يف القرآن من عقيدة، 
، وهو األهمُّ  وىل  فالعلُم بكتاِب هللِا تعاىل هو األوُل واأل   ال يقال له عامل مهما أويت من علم،

 واملهم، وفيه الفائدُة والنفُع املطلق.

سلوب اإلنشائي على صفِة الوعظ وما إليه،  قرأُت ومسعُت كالمًا مما يُعاُب به األوقد 
حىت   ،واحلقيقُة أن هذا األسلوُب موجود  يف القرآن الكرمي بكثرة، وكذلك يف احلديث الشريف

،  بسورة البقرة ة يندانه ال شأن للوعظ فيه كما يف آايت املإوما يُقال  ،يف املسائل "العلمية" 
  . {ق  ْلُبهُ  آِث   ف ِإنَّهُ  ي ْكُتْمه ا م ن{ و}و الل ِ  ِعند   أ ْقس طُ  ُكمْ ذ لِ { و}ر بَّهُ  الل    و ْلي  تَّقِ }ها: يفإن ف

 من األسلوب فيها الكثري ،الكون والسماوات واألرض واألحياء وما إىل ذلك واحلديث عن 
اإلنشائي، من ترغيب وترهيب، ولفت نظر، وبيان ثواب أو تقدير عذاب... ففي ذلك تبليغ   

ملشاعر واألحاسيس، وهي كلها موجودة  يف اإلنسان وهلا قيمتها  وتذكري، وخطاب للقلب وا
ال يستعمل  ذا ، فلماآاثر  على العقِل والعاطفةومكانتها، ووظيفتها وعملها، ويرتتب عليها 

 ؟منه واإلنساُن حباجة إليه كثرياً  ظُ تحفَّ يُ  ، ومل  هذا األسلوب 

الذي يتمسك  ،الغرب  جاءان من مصدر مشبوه، وهو التحذير  من هذا األسلوبِ إن  
 ،لبحث العلمي"يسمونُه أسلوب "ا ِة مباعلى الطلب ونهُ فرضوي -مثالً –به أساتذة اجلامعات 

ية لغريهم يف احلوار والكالم:   املادية الدايلكتيكأنصارُ  قولُ يكما وهو  وال يدركون ما وراءه، 
مما ال نراه وليس   يهوما إل  شأن لنا مبا وراء ذلك من الغيبكن موضوعيًا واقعياً، يعين ال

 . ! موجوًدا بيننا

ال متكلٍَّف كما هو سجُع  ،كن بشكل طبيعيلابستعماِل هذا األسلوب، و  فأنصحُ 
وقع يف   لهويكوُن  ،النظر تُ مما يلف ،الكهان وكالم الشعراء واألدابء املتنطعني، يعين وسطاً 

عمل يف القرآن كذلك، واألفضل هو تغيري األسلوب حىت ال ميلَّ القارئ، وهو املست قلب.ال
 حىت يف اآلية الواحدة أحياانً، إذ يتغريَّ اخلطاب من الضمري الغائب إىل املخاطب... 
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شكل،  هويف السنة وهو األعم األكثر، و و املستخدم يف القرآن وهذا األسلوب هو 
 رهاانً وعلماً كبرياً، وهو املهم. لكنه حيمل بني طياته صدقاً وب

، ألن القرآن  دائًمايرتبطون ابلعلمِ  - وهم معظم املسلمون - اء القرآن الكرميإن قرَّ  
حيثُّ على ذلك يف كثري من آايته، فإذا مل يتعلم شيئاً يكون قد أخذ من القرآن حظاً وافراً من 

 العلم، وهو أهم املطلوب، فهو أحكام وأخبار وقصص وتوجيهات... 

 *      *     * 

  ،  أالحُظ أنَّ هناك  آايٍت تتكرَُّر يف السورِة نفِسها أو  كنتُ وعند  تفسرِي كتاِب هللِا تعاىل 
 قولهِ  ما ي رُِد من ، وهو معىنأو أبلفاٍظ وصيٍغ قريبٍة منها  ،يف سوٍر أخرى، ابأللفاِظ نفسها

ا يف  لِلنَّاسِ  ص رَّفْ ن ا  و ل ق دْ } :تعاىل   { ُفوراً كُ  ِإالَّ  النَّاسِ  أ ْكث  رُ  ف أ ب   م ث لٍ  ُكل ِ  ِمن اْلُقْرآنِ  ه  ذ 
 [، وكنُت أكتُب تعليقاٍت حول  ذلك، وأحتفُظ هبا.  98: اإلسراء]

من املؤكد أن التكرار فيه فائدة، بل ال بد منه، ألن اإلنسان كثري النسيان، وكثري  و 
للتذكري، والرتكيز على املوضوعات  فيأيت التكرارُ  فيها، هِ االنشغال ابلدنيا ومهومها ومصاحل

أمر هللا اإلنسان أن يكرر الصالة   وقد ة اإلنسان ومستقبله يف اآلخرة،حيا املهمة املؤثرة يف 
 .يف أمور الرتبية والتعليم حظُ ُيال وغري ذلك مما  ...لئال ينسى ربه، فهي مخس يف اليوم والليلة

وتكراُر الشيِء يعين الرتكيز  عليه، ولفت  النظِر إليه أكثر  من غريه، ليرتسَّخ  يف الذهن، 
 وال يُنس ى.

توحيُد هو أربعُة أمور: ، ويرك ُِّز عليهوينب ُِّه إليهِّ يكررُه القرآُن  أكثَر ماوقد رأيُت أنَّ 
 هللا، وطاعته، والتحذيُر من الشرك، ومن عذابِّ اآلخرة.  
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عند   لبعِض ما ركز  عليِه القرآُن الكرمِي، مما كنُت أحتفُظ بهوهذا تذكري  وتوضيح  
، ولكنه تذكري، وتوجيه، وتعليق، لبعضه، قد يُفيُد  ومتكاملة ةً شامل دراسًة وليس  هو   فسريِه،ت

 . القارئ  إن شاء  هللا

 

 يف السماوات وما يف األرض  هلل ما

  يف  م ا للِ ِ  ِإنَّ  ال   أن هلل ما يف السماوات واألرض، }أ  ورد كثريًا يف القرآن الكرمي
وهي   [55:  يونس] {ي  ْعل ُمون   ال   أ ْكث  ر ُهمْ  و ل  ِكنَّ  ح ق   الل ِ  و ْعد   ِإنَّ  أ ال   و األ ْرضِ  السَّم او اتِ 

الداللة، ويعين أن هللا خالقهما وخالق ما فيهما وما   وعظيمةُ  لكنها كبرية   ،كلمات قليلة
بينهما، وهو مالكهما مجيعاً، واملتصرف يف شؤوهنما ومدبر أمرمها، وال يشاركه يف اخللق 

  متكرر  تنبيه  كمال عظمة هللا وقدرته وإبداعه... وهو  ىن عل والتدبري وامللك أحد، ويدالَّ 
ا  مم  ،للناس أبن هللا مالحظ  كلَّ شيء، يف كلِ  حني، وال يغفل حلظة عما جيري يف الكون

، فهو عبد  مملوك  هلِل تعاىل،  حتت  ، وأنه ال مفرَّ له من أمر ربه أو غريه يقوله ويعمله اإلنسان 
وال يفلت منه، فهو مهما  ربَُّه ال يعجز و ذي هللا بشيء، ال يقدر أن يؤ  وهو سلطانه وقهره،

حتصَّن وأجنز من العلوم فلن يكون خارج دائرة الكون، الذي هو ملك هللا تعاىل، وال مفرَّ له  
ما   مجيعِ  على هُ وسيحكم هللا عليه ابلفوز أو اخلسران عندما حياسب ، احلساب ثَّ  من املوتِ 

 يف الدنيا.  هُ عمل 

غريه، وهللا  هلل حقيقة، فسيأيت موته قريباً، ويرثه  هو ملك   أن ما حيوزهُ  يعلم  وعليه أن 
 فالناس عبيد مقهورون، خمتربون يف هذه احلياة.  يرث األرض ومن عليها... 
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 اخللق والَبعث 

يف كثري من آايت القرآن الكرمي لفت  لنظر اإلنسان إىل خ لقه، وإىل خلق السماوات 
خلق هذا قادر على بعِث اإلنسان من جديد، وقادر على كل واألرض، ليبني هلم أن الذي 

أ   ك ْيف    ف انظُُروا اأْل ْرضِ  يف  ِسريُوا  ُقلْ } شيء.   ع ل ى اللَّ   ِإنَّ  اآْلِخر ة   النَّْشأ ة   يُنِشئُ  اللَُّ  ُثَّ  اخلْ ْلق   ب د 
ْوت ى حُيِْيي   أ ن  ع ل ى ِبق اِدرٍ  ذ ِلك   أ ل ْيس  } ،[20: العنكبوت سورة ] {ق ِدير   ش ْيءٍ  ُكل ِ    {؟ اْلم 

 . [40: القيامةسورة ]

 

 عداوة إبليس 

على الرغم من أمر  ،له ذُكر  أكثر من مرَّة قصُة خلُق أبينا آدم ورفُض إبليس السجود  
 فعداوة إبليس   شريف والتكرمي، ال سجوُد العبادة. سجوُد الت هللا له بذلك، واملقصوُد ابلسجودِ 

رفُض إبليس  االعرتاف  بتكرمِيك  أيها   اجلنة، وكان الدان يفدمية، منذ أن كان و وأوالده ق آلدم  
حلف آلدم حلفاً مؤكداً أنه إن أكل من الشجرة  وقد  يف طرده منه اجلنة.هو السبب   اإلنسان

  ربته خلو  نصيحًة غالية، لكونِه قبل آدم، فسيكون من اخلالدين يف اجلنة، وأنه ينصحه هبذا
صى آدم ربَّه وأطاع  عهناُه عن األكل من تلك الشجرة، ف وكان هللا قد ! السابقة يف اجلنة

 ...ُحرِما من اجلنةف ،إبليس

  حسدًا له أنْ  جهده على غوايِة اإلنسان وتضليله؛كما أقسم إبليس أنه سيعمل بكلِ    
  عصى هو هللا، وسيعمل على أن يعصيهُ  فقدفضَّله هللا عليه، وليكون معه يف جهنم، 

  لبين رسله من خالِل ما أنزل  عليهم من الكتب أن الشياطني أعداء غ  هللا . وقد بلَّ اإلنسان
ومات على ذلك كان   مأحد  من الناس، ومن أطاعه مهآدم، وأهنم أعداء  هلل ورسله، فال يطعْ 

ومع ذلك ترى الناس مقبلني على طاعة إبليس أكثر من إقباهلم على طاعة   .مهمصري   هُ مصريُ 
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م وخالقهم، الذي وعدهم اب ملثوبة احلسىن واخللود يف جنانه إن هم أطاعوه، وأنذرهم رهبِ 
لرسل ومل يعملوا اابلعقوبة الشديدة. والعذاب ابلنار احملرقة إن هم أطاعوا الشياطني وكذَّبوا 

بكتاب هللا، والشياطني تغوي، وتزيَُّن الباطل للناس، وحتسِ ن هلم الشهوات واللذائذ، وترغبهم  
، وما هي  وزخرفها ابحلياة إبهلائهم وإغرائهم ،هللا ويوم املعاد واحلساب يف احلرام، وتنسيهم نداء 

  ي  ْفِتن  نَُّكمُ  ال   آد م   ب يِن  بكل هذا }اي   رتُّ إال لعب وغرور. واملؤمُن الصادق يف إميانه ال يغ
ا ِلريُِ  لِب اس ُهم ا  ع ن ُْهم ا  ي نزِعُ  اجلْ نَّةِ  مِ ن   أ ب  و ْيُكم أ ْخر ج   ك م ا   الشَّْيط انُ    ُهو   ي  ر اُكمْ  إِنَّهُ  س ْوء اهِتِم ا  ي  ُهم 

ُمْ  ال   ح ْيثُ  ِمنْ  و ق ِبيُلهُ   .[27:  األعراف] يُ ْؤِمُنون   ال   لِلَِّذين   أ ْولِي اء الشَّي اِطني   ج ع ْلن ا ِإانَّ  ت  ر ْوهن 

 

 املشركون 

يكاد حيتاج  وينعم عليه أبنواع النعم حىت ال إليه ثري   نُ ما تقول يف رجل فقري كان حُيسِ 
مجيل ُه   بل يُنكرُ  منها إىل شيء آخر، لكن هذا الفقري ما كان يلتفت إليه، وال يشكره،

م له   ويتذلَُّل له ميضي إىل آخر مل يفعْل به خريًا قط، فيخدمهويتحدَُّث عنه بسوء، و  ويقدِ 
ن يؤدَّب أبنواع  حيتاج إىل أضاالًّ كافًر ابجلميل، أليس هذا الفقري لئيمًا  !االحرتام والتبجيل!

 العذاب؟

ازقهم هذا ما ردَّ به القرآن الكرمي على املشركني يف كثر من اآلايت، أن هللا خالقهم ور 
أمرهم، ولكنهم ال يعبدونه وال يشكرونه، بل يذهبون إىل األصنام وما إليها فيعبدوهنا   ومالك  

بل هي موجودة   ة، دون رجع وال تظنن أن عبادة األصنام مضت .. ويقر ِبون هلا القرابني
 أبشكاٍل وأفانني.  ومستمرة...
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 األصنام

وتردُّ عليهم أبنواع   ، هناك عشرات اآلايت تتحدُث عن األصنام وعب ادها من املشركني
مر  يدعو إىل  أل إنه والنفع. و  السمع والتكلم، والضر ِ  على األجوبة اليت تفيد عدم قدرهتا

موهنا  ظ ِ من األحجار الصم اء، ث يع ، كيف أن من الناس من يصنع متاثيلالعجب حقاً 
 مساعدة عملية مرة من املرات! اها، على الرغم من أهنم مل يلمسوا منهندوهنا ويدافعون عبويع

إهنم يعبدون أنداًدا وال يعبدون هللا وحده! واألنداُد مجع نِد ، وهو املِثل، أي أهنم جعلوا 
وها "آهلة" وهي أحجار، ويف الفعل، فقاموا هذه األصنام أنداداً هلل يف شيئني: يف االسم، فسمَّ 

 بعبادهتا، دون  عبادِة هللا. 

إنين أفهم وأتكلم وأمسع وأفيدكم  :قال هلم شخصًا عاقاًل من بني املشركني  ولو أن 
 ،لقاموا عليه ،أبشياء وأقدر على مضرتكم أبشياء، فتعالوا واعبدوين وال تعبدوا هذه األصنام

  ودعوهم إىل عبادة هللاإليهم أُرسلوا كثريين  أنبياء  وه ابجلنون! بل إن ، أو رمأو قاطعوه ،وآذوه
 أ ف  ت  ْعُبُدون   ق ال  } الذي خلقهم ورزقهم، فأبوا ذلك  وردُّوا عليهم ردًّا ُمنكرًا وهدَّدوهم وآذ وهم!!

ْيئاً  ي نف ُعُكمْ  ال   م ا اللَِّ  ُدونِ  ِمن  . [66: األنبياءسورة ] {ي ُضرُُّكمْ  و ال   ش 

فتغويه هذا اإلنسان  ي ُيستفاُد من هذا أن أتفه األشياء  وأحقرها قد أتخذ بلب ِ والذ
من   حيث يستمد تفكري هُ وتضله إذا مل يستعمل عقله ومل يتجنب أقرانه الذي حييطون به، 

 ل كة اليت وهبها هللا له،  وهلمعق
، وينظُر إىل تفكريًا إجيابًيا ومستقالًّ يقلد وال يفكر فال من امل

 ... اُل من حققال إىل ما يُ  تعوَّد  عليهم نالذي الناسل أشكا

وهذا ما جنده يف هذا العصر كذلك ويف غريه، فهناك فئات من الناس تعبد إبليس 
كاألبقار، وهي أتكل العلف  اللعني الذي حتد ى هللا ربَّ العاملني، وآخرون يعبدون احليواانت  
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،  ا بدون اجلمادات، كتماثيل بوذا وما إليهواألعشاب مثل غريها من احليواانت، وآخرون يع
ويعبدون النريان، ويعبدون أشخاصاً يعتقدون فيهم األلوهية، وكانوا مثل غريهم أيكلون الطعام 

 ويتغوَّطون! 

واألعاجيب يف هذا ال تنتهي، وأنت ترى يف هذا العصر من يدافع عن أفكار بعض 
هم ونظرايهتم هي أصحُّ األفكار  إن أفكار  ونالناس، وهم إما أموات أو أحياء، ويقول

واملبادئ الشرقية والغربية،  الوضعية ابطل. وهذه األحزاب  ها، وكلَّ ما عدالتوجُّهات وا
عل اإلنسان املعاصر يف دوامٍة من األفكار  جيواإلعالم املضلِ ل بوسائله املتعددة...كل ذلك 

دُّ  ر  إىل أن يُدعى ابستمرار، وي ُ  وحيتاجوقد يصبُح عدمي اإلميان أو ضعيفه، واألهواء ال تنتهي، 
على األفكار اهلدَّامة ولو كانت اتفهة وحقرية، كما ردَّ القرآن على عابدي األصنام. وحنن 
أصحاب رسالة، وشهداُء على الناس، فال بدَّ من الدعوة والتبليغ، وتسخري الكثري من 

باده املؤمنني املتوكلني الكوادر والقيادات والوسائل واألموال ألجل ذلك، وهللا يف عون ع
 املخلصني.

 

 منطق االحنراف

من الطواغيت،  غري هللا، أو يشرك به يف عبادتهِ  يركز على حال من يعبدُ فالقرآُن 
أو األصنام، أو كلُّ ما يُعبُد من دون هللا، يعين   ، والطاغوت كما يقول العلماء هو الشيطان

ليأِت من كنت تشركه مع   :القيامة، فهذا يقال له يوم نمن حجر وشجر وكوكب وإنس وجا
 صك.هللا فليخل ِ 

مما أوحاه هللا إىل  وال إىل شيءٍ  ،هنا أن هناك من ال يلتفت إىل كتب هللا املنزلة رُ ذك ِ أو 
غريِها، فهؤالء جعلوهم وال يلتفتون  إىل بعون أقوال أشخاص وأفكارهم رسله وأقواهلم، بل يتَّ 



12 

 

 املقلِ دين   تنبيُه القرآن إىل ذلك هو أن هؤالء التابعنيم. و نًا هلي، واختذوا أفكارهم دةمثل اآلهل
وابطل، واملطلوب هو  م عندهم، واقتصروا على ما هو معوج  يكة التفكري املستقألغوا مل  

  عن املؤثرات والعواطف واملصاحل ابعيدً  والتقليد، والتفكريُ  استعمال العقل وترُك التبعيةِ 
 الدنيوية. 

ة، بل أنزل ما لألفكار الضالة واألهواء الزائغ مل يرتكه  اإلنسان  وجد  تأكد أن الذي أوليُ  
  السليمة، الفطرة يواكب أن إال عليه وما ،ده إىل الطريق الصحيح واألمان من العذاب أيخذ بي

 إىل هداه ،الرابَّين واملنهجِ  احلق قبولل االستعداد فيه هللا وجد ومن واهلوى، الظلم عن ويبتعد

  ،عنده من جاهزة تعميمات  أصدر بذلك  رك ِ ذُ  وكلما عقله، دونه وأغلق عنه دابتع ومن ذلك،
 السعري، عذاب  إىل ويهديه يضله إنهف ذلك، إىل وما وأساطري قدمي وكالم  ورجعية خرافة أنه من

 يستحقُّه.  ما فهذا

 

 الشرك  بابأس

 الكفر، على رهموإصرا رسلهُ  لتكذيبهم تعاىل هللا مهأهلك الكرمي القرآن يف أقوام ذكرُ  أييت

  وصاحل.  وهود عاد قوم مثل ذلك، على آاثرهم وتشهدُ  وحضارة، متدنٍ  أصحاب   كانوا أهنم مع

  نداء مسعوا وإذا تتكلم، وال تعي وال تفقه ال أحجاراً  يعين األصنام، يعبدون  كانوا األقوام هؤالء

 من وغريه هذا من فهموي به، واستهزؤوا رفضوه فيهم املبعوث  النب ِ  من والعقل لفطرةِ وا احلق

  احلق وهنجِ  ،احلياة  يف والتفننِ  املادية األحوال نيب طردية  عالقة ال  أن والوقائع، األحداثِ 

  تعطى كما للكافر طىعتُ  وجسدية عقلية وقوة   موهبة   واإلنتاجِ  العملِ  يف اإلبداع   ألن واإلميان،

 ومن ومهندسني أطباء امعات ج وأساتذة ومفكرين عباقرةً  املعاصرِ  واقعنا يف ونرى للمؤمن،

  ضالون  والعقيدة اإلميان جانب يف ولكنهم املسلمني، على ويتفوَّقون أعماهلم يف يبدعون ،إليهم
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  ما  أسهلُ  أنه مع أصالً، ابهلل يؤمنون ال ملحدون هم أو أبقاراً، أو أحجاراً  يعبدون وقد وكافرون،

   ! ابلتفكري إليه  يتوصلُ 

 يعرفون ال إذ الدين،  أبمر اهتمامهم وعدم سؤاهلم  عدم :منها عديدة، أسباب  ولذلك 

 فاسد نٍ متدي أو علماين، جمتمع يف ألهنم احلياة،  هذه يف وجودهم من والغاية ،الدين هدف

 الدين صفاتِ  من شيء وصلهم فإذا العقيدة، وإىل الدين إىل هميشدُّ  ما جيدون فال ومنحرف،

 !كذلك  هي األداين  كلَّ  أن الالمبايل هذا ويظن ،واحنرافًا ضالالً  يكون  قد له  تطبيقية ومناذج
  حيتاجون  إمنا لإلميان، جاهزةو  ق ِ حلل  متعطِ شة   نفوسهم بل احلق، يرفضون ال عقالء  بينهم لكن

  ال  معاندين متكربين بينهم  ترى  كما  فيسلمون.  الفطرة نداء  نفوسهم يف لُتشع دعوة شرارة  إىل
 .فيهم خري ال فهؤالء وقويَّة!  واضحةً  كانت مهما والرباهني   احلجج   ويرفضون ،يؤمنون

   االستكبار. العناد،  التقليد، اجلهل، :إىل يعود احلق دعوة رفض سبب أن  يبدو  وعموماً  

 قلبه  يف وأنبتت الطيبة الكلمة التقط خري   فيه  كان فمن والتبليغ، الدعوة هو املسلم ومهمة

، أعرض   ،مرض أو ج ْدب   قلبه يف كان ومن واهلداية، والنور اخلري   خري   هذا وإعراضه وتوىلَّ

 فيه فتوقع وختاصم وتنافق اإلسالمي، اجملتمع على عالةً  تكون نفوساً  هناك ألن للمسلمني،

  لإلميان عندهم استعداد ال  ألنه يهديهم،  وال هللا يضلهم هؤالء من وكثري واالنفصام، االنشقاق

 لحق... ل قلبه وفتح  له استعدَّ  من هللا  يهدي  إمنا  أصاًل،

 

 كافر  الكافر.. 

 عنه.  وا هنُ  ما إىل لعادوا املوت، بعد ياة احل إىل الكافرين أعاد لو هللا  أن عدَّة آايتٍ  يف ورد  و 
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  لو  إهنم ث  حترقهم، وهي  نار وال العذاب  رأوا وقد كيف  ويقول: ذلك،  من املرءُ  يعجبُ  وقد

  أنفسهم يعر ِضون كيف ؟تكذيبوال والشركِ  الكفرِ  من نفسه األمر   لفعلوا الدنيا إىل أُعيدوا

 املؤكد؟ للعذاب 

  وابليوم  ابهلل  ابإلميان  مَّر  ومع منوَّر   قلبه ألنَّ  هذا، أمرهم من يعجب الذي  هو املؤمن إن

 ألضرب ولكن كثيف. ران   عليه مظلم فقلبه لكافرا أم ا وعقاب، حساب من فيه وما اآلخر

 األمر.  يستوعب حىت للقارئ مثالً 

 يف أمل ال  أنه األطباء قول ألوالدهِ  وأتكد املوت، خطر من اقرتب  ينِ الوالد   أحد  أن لو
 ألوالد،ا قلوب   تصيبُ  اليت واحلسرات  األحزان تبدأ هناف ،خطأ وفاته خرب إليهم وصل ث  شفائه،

  أهنم  لو او متنَّ و  ،معه هبم تليق ال مواقف ويتذكرون الوالدة، أو  الوالد حياة من شريط   بذاكرهتم وميرُّ 

  تعبٍ  يف كله حياته أمضى قد  أنه  وخاصة  خمالفني،  وال عاقني ريغ له، مطيعني معه، أبراراً  اكانو 

  كاملة، طاعةً  له ليقدموا أخرى مرةً  احلياة له تبتكُ  لو او ومتنَّ  ،حيسرت  ومل ومات   ألجلهم، وشقاء

 إىل فعاد الشفاء، له هللا كتب وقد الصحيح، ابخلربِ  فوجئوا ثَّ  يوصف! ال وحناانً  ،ريُقدَّ  ال وحباً 

  الطَّاعةِ  وحب ِ  الصفاءِ  من احلالة هذه أن تظن فهل األسرة...  إىل البهجة وعادت  احلياة،

  ما وينسون  قبل،  من كانوا  كما  السابقة طبيعتهم  إىل سريجعون أهنم أم األوالد، بني ستستمرُّ 

 أنفسهم؟ به  وعدوا وما هلم حصل

  إال ،يعترب وال  ينسى، ألنه  ، عليه كان ما  إىل عودته  هو  اإلنسان طبيعة  من يبدو  الذي  إن

 !ريب رحم   من
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 القلب

  وإجياابً،  سلباً  يتأثر ألنه  لتقلُّبه،  قلباً  مُسِ ي وقد الكرمي، القرآنِ  يف اكثريً  القلبِ  ذكرُ  ويردُ 

  ال فإنه  به، يهتدي  ونور   ، املرء إليه يلجأ إميان   هناك  يكن مل  وإذا كثرياً، أو  التأثري  هذا  كان قليالً 
  الفاحتة  سورةُ  أتيت ولذلك  عليه،  خُيش ى فإنه إميانه، يف ضعيًفا  كان  أو ، وأسسه جذوره على يثبتُ 

ك  } :والتكرار الرتكيز مع والثبات، اإلميان إىل وتدعو وتذكرُ  تبنيِ   اليت السور مقدمة يف   ن  ْعُبدُ  ِإايَّ

ك   ُست ِقيم   الصِ ر اط   اهِدن     ا} ،{ن ْست ِعنيُ  وِإايَّ
  ما  وهو ...{ ع ل يِهمْ  أ نع مت   الَِّذين   ِصر اط  } ،{امل

 املتكررة.  صالته يف -أيضاً – املسلم يكرره

 

 والصالح اإلميان

 واحلقيقة ،وتعاىل سبحانه رب ِنا كتابِ  يف كثرياً  الصاحلات( وعملوا آمنوا )الذين ذكر يردو 

 فال األعمال، قبول معيار ألنهُ  ،وقت كل ِ  ويف ،كان أينما املسلم حيمله أن جيب ميزان هذا أن

 موافقاً  يكون أن يعين صاحل، هو ما يعمل أن والثاين مؤمناً، املرء يكون أن أوالً  العمل قبولل بد

  م ن }ف   الكرمي. هللاِ  لوجهِ  اوخالصً  للشريعة، موافقاً  كان  إذا إال  صاحلاً  العمل يكون  فال للشريعة،

 .[110: الكهف  سورة ] { أ ح داً  ر ب ِهِ  ِبِعب اد ةِ  ُيْشرِكْ  و ال   ص احِلاً  م الً ع    ف  ْلي  ْعم لْ  ر بِ هِ  لِق اء ي  ْرُجو  ك ان  

 

 والضالل  اهلداية

  فإن ذلك، يف شك  وال يشاء. من ويضلُّ  يشاء من يهدي هللا أن كثرياً  القرآن يف يردُ 

 ،وعدل حق ذلك  يف وإرادته هؤ وقضا يهتد. مل اهلداية له هللا يرد مل ومن تعاىل، هللا بيد القلوب 
  له  سهل عليه، وانفتاحاً  احلق، على إقباالً  نفسه يف وجد فمن وِحكم، ألسباب  عنده شيء كلَّ و 
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  الذي وهذا احلق، عن وأبعده هُ ضلَّ  أ ،ورفًضا وجلاجة وعناداً  انغالقاً  فيه وجد ومن اهلداية،  طريق

 كذلك! لنفسه صاحبه يريده

 

 والتفكر النظر 

  بكمال  لإلميان القلوب  وتوقظ  النفوس وجتذبُ  الفكر تثري  جداً  كثرية  آايت  القرآن يفو 

 .واألرض السماء وخاصة  وصرَّف،  ودبَّر  وحكم، وأمر   ى،وسوَّ   خلق فيما  وعظمته  هللا قدرة

 

 السماوات واألرض 

يرُِد ذكر "السماوات" و"األرض" كثريًا يف كتاب هللا العزيز، للفِت نظر ابن آدم إىل 
 قدرة هللا وعظمته وإبداعه الذي يدل على وجوده أواًل.

السماوات بطبقاته السبعة، هذا اخللق اهلائل الذي ال ميكن لإلنسان أن يتصوَّر 
 ْلقُ }خل    ضخامته واتساعه، وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل أنه أعظم من خلق اإلنسان نفسه.

ْلقِ  ِمنْ  أ ْكرب ُ  و اأْل ْرضِ  السَّم او اتِ   [57:  غافرسورة  ] {ي  ْعل ُمون   ال   النَّاسِ  أ ْكث  ر   و ل ِكنَّ  نَّاسِ ال خ 

والسماوات كلمة واحدة، ولكنها عظيمة، وإذا دعا هللا تعاىل إىل التفكر فيها دون  
تفصيل، فإن على اإلنساِن أن يبحث ويعرف علمياً وعملياً أسرارها، مبا فيها من جنوم وأقمار 

ا ومكوانهتا، وفوائدها ومنافعها، مبا يقدر عليه ويصل وشهب، وحركتها ومسارها، وأعداده
إليه علمه. وهذا كله يف السماء األوىل اليت تلي األرض، وال مطمع له مبا وراءها، إال ما 

اً.  عرفناه من الكتاب والسنة، وما فيها من مالئكة كثرية جدًا حىت أثقلتها وصارت ت ئطُّ أط  
 .[101: يونسسورة ] {و األ ْرضِ  السَّم او اتِ  يف  م اذ ا انظُُرواْ  ُقلِ : }يقوُل هللاُ تعاىل
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وليس  اجملاُل جمال  إبراز ما وصل إليه العلم ولو خمتصراً، من معلومات عن السماء  
عامة، وعن الشمس والقمر، الذي ال غىن لإلنسان عنهما، وكواكب  أخر ى وجنوٍم ملتهبة، 

ئ العادي ابإلرساليات الفضائية واملوجات والغالِف اجلوي الذي حييط ابألرض. وْليفكر القار 
وما إليها، اليت ُيستفاد منها لنقل الكالم مما حيدُث مباشرة، فرياه كما يُبصرُه القريُب منه. 
وهذه اهلواتف احملمولة من قبل مئات املالين من البشر كيف ميكنها نقل هذا الكالم، فماذا  

هي هذه املوجات العجيبة اليت ال تُرى، لكنها   ، ومايوجد يف هذا اجلوِ  الذي نستنشُق هواءه
تشكل هبذه املكاملات وحدها شبكة من االتصال ال طاقة للبشر بتصورها.. هذا شيء واحد  
مما هو قريب جداً من اإلنسان، فكيف بغريه مما هو كثري، وما هو بعيد، وما ال يُ ر ى، وما ال 

 يُعرف... 

ا أكثر من السماء، ألهنا ألصق حبياة  واألرض... اليت وردت تفاصيل قرآنية عنه
اإلنسان ومنافعه.. وهو يرى أكثرها بعينه، وقد يدرسها علمًيا ويعرف أسرارها ولكنُه ال يفكر 
ابلغاية املطلوبة من هذه الدراسة، اليت تدلُّ على وجود اخلالق سبحانه، وعلى عظمته وقدرته.  

ن، واألحياء الكثرية األخرى، من إن هذه األرض الواسعة اليت حتمل على سطحها اإلنسا
مواشي، وحيواانت برية وحشية وغري وحشية، وطيور تعلو وهتبط، مع أشكال وأنواع وألوان،  
وسلوكيات ووظائف خمتلفة، ويف البحار األمساك واحليواانت البحرية املتنوعة، اليت صار كثري   

أتكل احليتاُن   وكم ، وماذا منها أمام نظر اإلنسان، كيف تتعامل مع بيئتها، بل كيف تتنفس
الضخمة، ما عدا األسرار األخرى للبحر، الذي سخره هللا للسفن جتري فيها كما جتري  
السيارات على األرض، وكما تطري الطائرات يف اجلو... ومكوانت البحر النادرة واملتميزة، من  

 لؤلؤ ومرجان وأعشاب ونبااتت حتري العلماء أحياانً يف تصنيفها.. 

منها من مكاتب   ماهتا، وفوائد غاابهتا، وما يصنعار أبنواعها، ومثراهتا، ومطعو واألشج
 وبيوت وورق وما ال ميكن إحصاؤه... 
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وما حتت األرض... من مياه سطحية وجوفية.. ونفط ومعادن، وهي مجيعها مسخَّرة  
 لشؤوِن اإلنسان لتكملة جوانب حضارته ومدنيته. 

ون واملتخصصون، كلها تقُع يف حميِط األرِض وأشياء أخرى كثرية يعرفها العادي 
والسماء.. دعا هللا تعاىل إىل التفكر فيها واالعتباِر منها.. فإن فيها عربًا ملن اعترب، وعظة ملن 

 تذكر، وأسباابً لإلمياِن ال تُنك ر

ًه وصافية، ومن كانت نفسه خالية عن هذه الغاية   وهللا يهدي من أراد ببحثه غاية خريِ 
فيه لنفسه ولكن يستفيُد منه اآلخرون يف حبوثهم وتوجيهاهتم، فعلماء الغرب  فال خري

ال يؤمنون، وأهل اإلميان يستفيدون منها   فون الكثري من هذه األسرار ولكن كثريًا منهميكتش 
تُ  تُ ْغيِن  و م ا و األ ْرضِ  السَّم او اتِ  يف  م اذ ا انظُُرواْ  لِ }قُ  ويذكِ رون  هبا ...   الَّ  ق  ْومٍ  ع ن ُذرُ و النُّ  اآلاي 

 .[101: يونسسورة ] {يُ ْؤِمُنون  

 

 والغرور الغفلة

  دق ي انقوس   أو أمحرُ  ضوء   ماوكأهن اإلنسان، يف أمرين لىع متكر ِر تنبيه   الكرمي القرآن ويف

  هذا  عن غافلون إما اإلسالم، عن البعيدين فمعظمُ  غرور.وال الغفلة، ومها:  ،للخطر ينبهه و  له

  ال هنم أو  حق، عليه هم  ما أن  يظنون  مغرورون أو  وأحكامه،  بعقيدته نجاهلو  ،العظيم الدين
 الدين!  هذا إىل حيتاجون
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 وخطرها الوالية..

 وفرَّق  وكسرها، الواو  بفتح  أهنا  اللغويني من كثري  وعند القرآن، يف كثرياً  "الوالية"  ذكر ورد

  الكافرين. ويلُّ  الشيطان  وأن  ني،املؤمن ويلُّ  أنه  من هللا هُ ذكر  ما هنا  والقصدُ  معنييها.  بني ضعالب

  على  وأعانه هلدايته  ووفقه أيَّده عليه وتوكَّل ابهلل آمن فمن واإلعانة، والتأييد  النصر تعين والوالية

  دهُ يعِ  وما يهومين ِ  هُ دُ يعِ  الشيطان، فوليُّه كافراً  كان ومن صارهم،نوأ الشياطني مكايد من التخلص

 وحبَّ  األمل، طول  و  احملرَّمة، واللذائذ الشهواتِ  له وحيسِ ن ملعاصي،وا الذنوب  له  يزيِ ن غروراً، إال

  عقيدته  نفسه  يف ومجَّل  الباطل، معه خلط ذلك  من شيء  عنده كان  فإذا اإلميان، وينسيه الدنيا،

 ذلك. إىل وما ابلباطل...  اجملادلة  له لوسوَّ  ، خطأ عداها وما الصحيحة هي ا وأهن ،املنحرفة

 أولياؤهمو  هم سيكونون   بل ،هللا عذابِ  من خيلِ صهم هلم ويل   هناك نيكو  لن اآلخرة ويف

  ويثيبهم ،خرياً  فيجزيهم اآلخرة،  يفو  الدنيا يف املؤمنني ويلُّ  وهللا مًعا، النار يف الشياطني من

 رضوانه.  عليهم وحيلُّ  ضيافته،  دار  ،هجنت   ويدخلهم ،ثواب ال يف ويزيد ويكرمهم ثواب، أحسن

 

 العهد  العهد

  بوعدهِ  يفِ  مل ث والطاعة اإلميان ىعل عاهده من يعاقبُ  تعاىل هللا أن كثرية آايت  يف د  ور 

  حىت كافراً  ليبقى اإلميان  وبني  بينه  حيولُ و  العقوابت،  أقسى ذلك  على سيعاقبه  هللا  فإن  ،وعهده

 ي نُقُضون   و الَِّذين  } اإلنسان. عنه ومسؤول صعب فالعهد اآلخرة. يف أليماً  عذاابً  ذبهويع املوت،

ُمُ  أُْول ِئك   األ ْرضِ  يف  و يُ ْفِسُدون   يُوص ل   أ ن  ِبهِ  الل ُ  أ م ر   م ا و ي  ْقط ُعون   ِميث اِقهِ  ب  ْعدِ  ِمن الل ِ  ع ْهد     اللَّْعن ةُ  هل 

ُمْ  ارِ  ُسوءُ  و هل   .[25 :الرعد سورة] {الدَّ
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 تكرَّرت قصص

 ي:ه الكرميِ  القرآنِ  يف وروداً  واألخبار القصص أكثر لعلَّ 

 والرباهني، احلجج أبنواع عليهم والردُّ  ،املشركني مع وسلم عليه هللا  صلى حممدٍ  الرسول قصةُ   :أوالا 

 ه  ي واحمل  اوراتِ  القص  صِ  ه  ذه يف األوىل القض  يةو  اخلط  أ. م  ن علي  ه ه  م م  ا إىل يتنبه  واو  ليتفك  روا

 األعمال، على اسبةابحمل تصديقهم وعدم البعث، إنكارهم  ث  .ديالتوح  بيانِ ب عليهم والرد   الشرك،

 إع ادهتم عل ى قدرت هِ  عل ى دليالً  ،مذكوراً  شيئاً  يكونوا ومل الناس تعاىل   هللا خلقِ  يف أبنَّ  عليهم الردُّ و 

رُهُ } فإمن اِ  هللا، عن د   س واء   واألم رُ  الن اس، عرف يف أسهلُ  هو بل "شيء"، وهم ْيئاً  أ ر اد   ِإذ ا أ م ْ  أ نْ  ش  

 ينزل ه، ال ذي ابملط رِ  موهت ا بع د األرض إحي اء يف وك ذا .[82 :ي س س ورة] {ف  ي ُكونُ  ُكنْ  ل هُ  ي  ُقول  

 .املوتى إحياءِ  على سبحانه قدرته على دليل  

 املشركني. قومه مع السالم عليه إبراهيم شأن كان وكذلك 

  وبيانُ  تكرمي، سجود   له ابلسجود لربه إبليس   طاعةِ  وعدمُ  السالم، عليه آدم قصة : الثاين

  والردُّ  وأساليبه،  اإلضالل  هي فالقضية لتضليله. جهده  بكل والعملِ  ،آدم البن الشيطانِ  عداوة

 .أنصارهم ومواالةِ  ابلشياطنيِ  االغرتار من واحلذر تعاىل، هلل املطلقةِ  ابلطاعة عليه

  احلق  قبولِ  عن ومل ئهِ  فرعون   استكبارِ  يف  وتتلخَّص فرعون، مع  موسى  قصة : الثالث

 منصب كان مهما احلق ِ  وات ِباعُ  األنبياء تصديقُ  هو والردُّ  األلوهية، وادعائه األرض، يف همفسادو 

 أن أحقُّ  واحلق ،وحده هلل فاأللوهية غريهم، بني الو  آهلة البشر بني يوجد  ال وأنه وقوته، احلاكم

 واخلسارة. ابلشر   إال أييت  ال واالستكبار  والفساد مردود، والباطل يتبع،

  عن  ابلتوقف والتنبيه  للتحذيرِ  السالم عليه  موسى نبيهم  مع إسرائيل بين قصص وتكرار

 اآلخرة.  يف النار  ث  ، واهلالك العقوبة إىل يؤدي  الذي العصيان
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  فقد  واإلبداع، اإلجيادِ  على تعاىل هللا قدرة يف وتتلخَّص السالم، عليه عيسى قصة :الرابع

  الذي  املبدع، القادر اإلله  فهو  تعاىل،  هللا لقدرة ابلنسبة  عليه غبار  ال  وهذا أب، غري من خلقه

  فهوا  أم...  وال أب  غري من آدم وخلق سابق،  مثال  غري من فيهما  وما  والسماء األرض خلق

 وغريه. هذا على قادر  

 يُرسل   أن على قادر   وتعاىل سبحانه فاهلل واالبتالء، االختبار هو القصة يف الثاين واألمرُ 

  يف  جداً  واضحةً  ابطلة  عقائد وايعتقد وال الناس تفكرلي االبتالء، لكنه  وأم، أب  ذي  نب ٍ  إىل
  نزلامل الكتاب  يف وبنيَّ  بعد من رسوالً  أرسل إذا وخاصة النصارى، عقيدة هي كما بطالهنا،

 عقيدهتم.  بطالن على والكافية الواضحة واألدلة والرباهني األمر، حقيقة عليه

 شذوذ  هو الذي  ( اللواط) الفاحشة عمل من عليه  كانوا  ما وهو  لوط،  قوم :اخلامس

 إىل العودةُ  هي فيهم الدعوةُ و  سابقة. أمَّة هذا إىل يسبقهم مل احش،ف قبيح منكر وعمل جنسي،

 معاكسني شاذين يكونوا وال هلم، هللا خلقه اليت زوجاهتم أيتوا أبن الصحيح، واالجتاه الفطرة

 أمراض من العمل هذا يف نيَّ تب ما مع ،الفطرة خيالف  مما مثلها أمور   هذا على ويقاس للفطرة،

 وصحية..  واجتماعية نفسية

  ورفاهية،  وغىن ةمدني أصحاب  وكانوا ،بقوهتم اغرت وا نالذي هود، قومُ  عاد   :السادس

  أبن  هلم نبيهم دعوةُ  وكانت غالظاً، أشد اء وكانوا الضالني، وأجدادهم همئآاب تقليد على وأصروا

  الناس   هللا  فطر اليت  والفطرة الوحي يسدِ دها مل ما  ابلقوة  عربة  ال  وأن الباطل، ويد عوا احلق يتَّبعوا

    وأجل . وأعزُّ  أقوى هللاو  ،عليها

 وعاندوا فاستكربروا وفن، وعمارة وعيون، جناتٍ  أهل فكانوا ،صاحل قوم مثودُ  ومثلهم

 هللا..  فأهلكهم ومتردوا، اوكذبو  هللا رسول
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 القادر

  وهو  ،يريده  مما  شيء  يعجزه ال  ،يشاء ما  على قادر  أنه عديدة آايت  يف  تعاىل هللا  يذكر

 وعلى خرينآب وتبديلهم مابدهتإ على قادر أبنه  للعباد تذكري ولكنه كذلك، أنه  سبحانه  يعلم

 من القرآن يف أمرهم هللا حكى مبن عربة وهلم ،به مرواأُ  مبا فليلتزموا يشاء، كما هبم التصرُّف

بوا أهنم وكيف العصيان،  وأكثر. أكرب ينتظرهم وما وأبيدوا،  عذِ 

 

 رحيم  غفور  

 املؤمنني عباده  خطااي  يكفِ ر هللا  أن يعين رحيم.  غفور   هللا  أن  خاصة اآلايت  أواخر  يف يردو 

 تبعواأ إذا حسناتٍ  خبطاايهم ويستبدل فضله من يزيدهم سبحانه وهو عنهم، لهايويُز  التائنب

 ،للمؤمنني إال يغفر وال هللا، إال عليها يقدر ال الذنوب  ومغفرة .مباركة صاحلة أبعمالٍ  توبتهم
 والعزم ،السيء فعلِ ال على الندمو  الذنب، عن اإلقالعُ  وهو كذلك، والتوبة  أساس،  فاإلميان

 هللا.  رمحة من مبعداً  شقياً  يبقى بل اجلنة،  يدخل  ال له يغفر ال ومن .إليه العودة عدم على

 ليتفكروا مُيهلهم بل أخطؤوا،  إذا لعقوبةاب يعاجلهم فال بعباده  يرأف  الذي الرحيم  هو  وهللا

  اجلنة  أدخلهم وإن  رمحهم،  فقد هلم غفر إن  وهو  لريمحهم، منهم بدر   ما على ويندموا ويرجعوا

  مل  ألهنم املهاد، وبئس جهنم فلهم الكافرون أما ابملؤمنني، خاصة  اآلخرة يف ورمحته  فربمحته،
  ويعتمدون الدنيا يف هبم يثقون كانوا ممن الرمحة  يطلبوافل  رمحته،  وال مغفرته يطلبوا ومل برهبم يؤمنوا

 الفاسدة..  وآراءهم الضالة أفكارهم ويتبعون ،عليهم
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 حكيم  عزيز

  وال  رُ يُقه   ال تعاىل  هللا  أن  يعينو  حكيم، عزيز  هللا أن  اآلايت  آخر يف  الكرمي القرآن  يف يردُ 

  فقوَّة  كائن، أيُّ  يردَّه  أن يقدرُ  ال عذاب  أو  نعيم من هللا  أراده وما  ماً،ت ح يكون  قدَّره  فما ب،غال  يُ 

  ومالكها،  خالقها، فهو األرض، يف ماو  السماوات  يف ما قهر الذي  وهو  الغالية، هي هللا

فواملت ِِ  من يهرب  أن على قادر أنه نَّ يظن وال وقوته، بعقله إنسان   يغرتَّ  فال يشاء،  كما فيها صرِ 

 .ختفَّىو  أبعد وأينما والقصور، القالع يف حتصَّن مهما  وحكمه،  هللا قدرِ 

 الصوابُ  هو  سبحانه  ففعله ينبغي، كما  مواضعها  يف األمور يضع الذي  احلكيم وهو

  فوزهم فإن  أمر،  فيما  وليطيعوه  وتدبريه،  مره أب اخللق فلريض الباطل،  إال  بعده  ليس  يالذ واحلق

 اآلخرة.  ويف الدنيا  احلياة يف طاعته، يف وفالحهم

 

 محيد غين

 للبشر حمتاج غريُ  هللا  أن ويعين محيد، غين   هللا  أن الكرمي القرآن من عديدة آايت  يف يردُ 

 فال سلوكهم يستقيم حيثُ  الدنيا، يف عليهم تعودُ  ذلك  فائدة فإن عبادته، منهم يطلبُ  وهو

 -وهأطاع هم إن– حوهلم من وحياة حياهتم  ستقيمُ فت هديه على ويثبتهم الناس، نيظلمو 
 مقابل خالدات، جناتٍ  يدخلهم هللا أن اآلخرة يف هلم  تهُ وفائد وسعادة. سالمو  أمن يف فيعيشون

 الصاحلات. واألعمال اإلميان

  شيئاً،  ملكه من يزيد لن عليه وثناءهم له شكرهم وإنَّ  الناس، حيمدهُ  مل وإن محيد   إنه ث

  ألنه  ذاته، يف احملمود  فهو فيهما، وما واألرض السماوات  بل ملكه، ميلكون وما مجيعاً  فالناس

 تسبيحهم.  نفقه  مل إنو  اخللق، يف ما ومجيع حهُ تسب ِ  واملالئكة ،منهم  الطيبني   ويهدي  العباد يرزق
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 عمل إذا يضرُّه وال حسناً، عمل إذا آدم ابن عمل يفيده ال هللا أن الكرميِ  القرآنِ  يف ويردُ 

 فعليها. عصى وإن فلنفسه، أطاع  فإن آدم، ابن لمصلحةف سبحانه يشرعه وما سيئاً، 

 

 النب  أيها  قل

 عليه هللا  صلى حممدٍ  لنبيِ هِ  تعاىل   هللاِ  من خطاابً  "قْل"، كلمةُ  الكرميِ  القرآن يف كثرياً  ورد

 ربه.  قبل من املبلِ غُ  الرسولُ  وأنه لنبوَّته وبيان   أتكيد   وفيه  الناس... ليبلِ غ   وسلم

 الدنيا.  يف يوم آخر  إىل يتلى مساوي كتاب  أعظم يف ذكره، وختليدُ  فضلهِ  بيانُ  أيضاً  وفيه

 

 التقوى

  عقوبته،  من  والتحذير   هللا،  هنى  ما  اجتناب   ويعين مر ات، القرآن يف  ابلتقوى األمرُ  ويردُ 

  والعملِ  اإلميانِ  من وحجااًب، وقايةً  هللا عذابِ  وبني   بينك   اجعلْ  ويعين: ه،وطاعت   هُ وخشيت  

   يرحم.  كما بُ ويعذ ِ  يعفو، كما  يعاقبُ  فإنه  الصَّاحل،

 

 واالستغفار الشكر..

  من  هللا يزيد  فبهما  واالستغفار.  الشكر، عليهما:  ويُركَّز القرآن يف  يردان جداً  مهم ان  أمران

 هلم. يغفرو  عليهم،  ويُبقيها  ،الناس على نعمته
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 والنار  اجلنة

 جتبِ ب كلها شىت، وأساليب بتعبريات  والنار، نةاجل ذكرُ  كثرياً  يردُ  أنه القرآن قارئ يعرفُ 

رُ  ، أهلها على وتثين اجلنة   يف  ترغيب القرآن ويف والبوار.  ابهلالك  أصحاهبا وتصف النار  من وحتذِ 
  ولن عنه،  هللا عفا إذا إال فيها ب فيعذ العاصي  املؤمن أما مشرك، يدخلها  لن أنه وبيان اجلنة،

  الذي  ،به متتلئ املرء ياةح  تكادُ  حىت ،التذكري هذا من كثري ةالسنَّ  ويف األبد، إىل فيها يبقى

  األسرة، حميطِ  ويف ، الدراسة  ويف املساجد، ويف والدينية، العلمية اجملالس ويف الكتب،  يف  يكرَّرُ 

 . واألصدقاء...

ِ   ومع   لإلنسانِ  احلقيقي املستقبل أن قُّ واحل يبالون!!  ال  غافلني، الناسِ  أكثر  ترى هذا كلِ 

  هو  وكم الشقاء. حيث جهنَّم إىل وإما وسعادة، جنة  إىل فإما الدائمة،  احلياة،  ففيها  اآلخرة،  هو

 ؟اآلخرة يف  خالدةٍ  حياةٍ   إىل ابلنسبة  الدنيا يف القصريُ  اإلنسان عمر

  اإلنسان مرجع  حيث يكون...  ملا  ابلنظرِ  حق،  فإنه  والتذكريُ  ظُ عالو  هذا  تكرَّر  فمهما 

  ال له إلخوانٍ  اجلنة من درجات  هفوق فإنَّ  الصاحل، العمل أقلَّ  إن املسلم حىت وسيندم األخري،
  يف  فيتمىن الكافر، أما ا.فيه  هو اليت الدرجةِ  إىل عمله به وقف فقد إليها، االرتقاء على يقدرُ 

 النار!  أهل بصديد  إال غاث يُ  فال طبيعي ماء شربة  النارِ  يف الطويلِ  خلوده

  أيبه  ومل ذلك،  يردْ  مل نم أما  ويتدبَّر، يتفهَّم  أن  أراد ملن  وعربةً  لعظةً  هللا  كالم  يف وإن

  أحسن  إن شيء   منه ينقص وال ملكه يف يزيد  ال وهللا  عليه، تعودُ  فاخلسارةُ  سبحانه، بكالمه

 شراً.  أو  خرياً  إن  ،عليها  ازيهجيو  له،  هللا   حيصيها اإلنسان، أعمال  هي وإمنا  أساء، أو اإلنسان
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 ؟األهنار  حتتها  من جتري  ...كيف جنات  

 من كثري   ويوردها األهنار، حتتها من جتري أبهنا خرةآلا يف ات ناجل وصف كثرياً  ويردُ 

  بني أي  ، "خالهلا" تعين أهنا  موضعٍ  من أكثر   يف كثري  ابنُ  ذكر   وقد زايدة،  دون هكذا املفسِ رين  

  وأرجائها  أكنافها يف تتخرَّقُ  أي  احلج: سورة من (24) يةاآل تفسري يف وقال وبساتينها.  قصورها

  األهنار يفسِ ر وهو  اه .  شاؤوا. وأين شاؤوا حيث ي صرِفوهنا وقصورها، أشجارها وحتت   وجوانبها، 

  وماء  ومخر  وعسل لنب من واملشارب،  العصاير أبنواع بل  فقط، سلسبيلٍ  ماء  من فيها  جيري  مبا ال

 بشر. قلب على خطر وال مسعت أذن وال رأت  عني  ال مما ذلك  ريوغ ،آسن غري

 على  النابتة  األشجار ر ىت ُ  كما :أبنه  اجلنات  حتت من هناراأل جراين يف الزخمشري يذكرُ و 

 اجلارية.  األهنار  شواطئ

  ردة..مطَّ  خالهلا يف واألهنارُ  ،لةمظلَّ  أشجاره كانت ما منظراً  وأكرمها البساتني وأنزه قال:

  فيها جيري حىت والنشاط يةاألرحي جتلب وال األنفس تبهج وال للنواظر تروق ال اجلنان وأن

 فيها.  حياة ال  وصورٍ   فيها، أرواح ال  كتماثيل أشجارها كانت وإال ،راألهنا

  سيالانً،  عليها املاء  يسيل صغري، وحصى انعم رمل أرضه متنزهاً  القارئ رأى ولو أقول:

 االبتسام، من شفتاه  فرتت  وملا  نفسه،  ألهبج فيه  تنزه  فلو ، ارقراقً  اخلضراء األشجار بني وميشي

 جنته.  هللا نسأل طبيعي.  مجال مياثله يكاد ال  نهفإ  املنظر، هذا نسي  وملا

  بني  من أو  منازهلم،  حتت نم ]جتري[ أي  :يونس  سورة  من ( 9) اآلية  يف اآللوسي وقال

 . أيديهم

  بني دجًما الربوج، سورة  من (11)  واآلية احلج،  سورة من (14) اآلية  تفسري يف وقال 

  حتتها من األهنارِ  فجراينُ  حتتها، ملا لساترةُ ا املتكاثفة األشجارُ  ابجلنات  أريد   إن تفسرييهما:

  الظاهر، جزئها  إىل  ابلنظرِ  التحتيَّةِ  فاعتبارُ  ، األشجار على املشتملةُ  األرضُ  هبا أُريد   وإن  ظاهر،
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  أيديهم، بني أي وي:بغال وقال  الكل . على يُطلقُ  اجلنةِ  واسمُ  لساحتها، ساترة   أشجار ها فإنَّ 

 جتري وقيل يديها. بني أي [24 :مرمي سورة] {س راي ً  حت ْت كِ  ر بُّكِ  ل  ج ع   ق دْ } وجل: عز كقوله

 أبمرهم. أي حتتهم، من

د ى}و   تعاىل: قولهِ  يف كما ابألخري يعين قلت:   يل  أ ل ْيس   ق  ْومِ  اي   ق ال   ق  ْوِمهِ  يف  ِفْرع ْونُ  ان 
ِذهِ  ِمْصر   ُمْلكُ   حتت ويعين: [51 :الزخرف سورة] ِصُرون  تُ بْ  أ ف ال   حت ْيِت  ِمن جت ْرِي اأْل هْن ارُ  و ه 

 .تصرُّيف

 لسالما  عليه سليمان  قصة يف ورد   كما ارهناأل حتته من جتري قصرٍ  منوذجِ  ريبُ قت ميكنُ و 

ِسب  ْتهُ  ر أ ْتهُ  ف  ل مَّا الصَّرْح   اْدُخِلي هل  ا  ِقيل  }  تعاىل: فقوله بلقيس، مع   س اق  ي ْه ا  ع ن و ك ش ف تْ  جلَّةً  ح 

  حتته  من جيري زجاج من كان القصر أن أي [44 النمل:  سورة ] {ق  و ارِير   مِ ن ممُّ رَّد   ص رْح   ِإنَّهُ  ق ال  

  فقال ابملاء، ثوهبا يبتل لئال  ساقيها  عن فكشفت ،اكثريً  ماء  ظنته  كذلك  بلقيس رأته فلما املاء. 

  يسول زجاج من مستوٍ  سمملَّ  قصر إنه ودهشتها: استغراهبا  ملح  وقد السالم عليه  سليمان  هلا

 ماء.

  فإن  ذُكر، حسبما التأويل يستبعد ال مرمي سورة يف اليت ابآلية  االستشهاد  كان وإذا قلت:

  ال  ما هبا أن الشريف احلديث يف وصُفها صحَّ  فقد الدنيا، يف به يُقاس ال اجلنة يف النعيم وصف
  جتري األهنار تكون أن ُيستبعد ال ولذلك  بشر، قلب على خطر وال مسعت، أذن وال رأت، عني

  كنهر  الدنيا، يف حىت هذا ُيستبعد وال بل اللفظ، ظاهرُ  هو كما اجلنة يف القصور حتت من

  تنشأ  كما متاماً  شاطئه، وعلى النهر قعر يف تنزل وأعمدته ضخم قصر عليه يرتبع  وسط،

  قاعِ  يف حىت قصور   أنشئت قد  بل النهر...  يف أعمدة  إىل حيتاج  ال معلَّق هو  ما  وبينها  اجلسور،

 لبحار!ا
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 واحلرية ..احلساب

 الرسل، وتكذيبهم كفر   من لكفرِ  ،القيامة يوم الناس حياسبُ  هللا أنَّ  اً ري كث القرآن يف يردُ 

   جهنم. يف أليماً  عذاابً  هلم وأن

 اختاره؟  أمرٍ  على بُ يعذَّ  وملاذا هنا،  لإلنسان احلرية أين قائل: ولنيق وال

  ،ُسبحانه مشيئتة وهذه لعبادته،  خلقه بل عبثاُ، ناإلنسا خيلق مل هللا أن اجلواب  ملخَّصُ و  
 مصريه فسيكون صاحلاً  وعمل آمن من وأن بذلك، عباده خيرب الكتب وأنزل الرسل أرسل وقد

  أودع وقد فيها، خالداً  النارُ  مصريه فسيكون احلق قبول عن واستكرب أب ومن فيها، خالداً  اجلنة

  ابملعجزات، رسله أي د كما والباطل، احلق ِ  بني به يفر ِق ما ذاته يف ووضع العقل، اإلنسان يف هللا

 عقله يستعمل مل نفم القومي،  الدين على واليقني ابلصحة يشهد معجزاً  كتاابً  الناس  بني وأبقى

  جزاء  سيذوق فإنه  حق، دون وخاصم وجادل يتعقل، ومل ،يبالِ  ومل يسأل، مل أبن ينبغي، كما

 هذا. عمله

  ويده،  قلبه، مسؤولة، جوارحه وكل يفعل، عما كاملة ةليؤو مس  مسؤول فاإلنسان إذاً 

 وبصره...  ومسعه،  ورجله،

  حبيث جداً،  دقيقة ومهام إدارة ذات  مؤسسة، :ذلك  يف لإلنسان يضرب  مثال أقرب  وإن

 مسؤول وعليهم ابملؤسسة، تلحق مضرة   ذلك  على لرتتب موظفها من واحد  مبهمته يقم مل لو

 أن يف احلق له أليس يفعلونه، ما مجيع إليه وتنتهي  أعماهلم، أداء يف يراقبهم دقيق، حازم كبري

 قصَّروا؟ إن حياسبهم

 ولو طالب  إجناح من يفعلونه، فيما أحرار   األساتذة هل جامعة، أو ،مدرسة ذلك  ومثل

 واملوهوبني؟ واألذكياءِ  للمجتهدين العلمية الدرجات  اعتبار وعدم جمرمني، كساىل كانوا



29 

 

  مما  يفعلونه فيما  أحرار  هم هل وجنودها، ومديروها، وخرباؤها، ووزراؤها،  ، الدولة ورائسة 

 بينهم؟ األعلى احلاكم توجيهات  خيالف

  كافراً  كان هبا كفر   فإذا  ،هللا ألوامر االستسالم  عليه يرتتب  اإلميان أبن  ألذكِ ر هذا أقول 

 اإلميان.  هبذا يعتدُّ  فال وأنبيائه،  برسالته

 مثال.أ من ضربته  يماف األعلى املثل وهلل 

 

 الدين  يوم  للكافرين انصر ال

 انصرين.  من هلم وما أليم اب ذع هلم  جهنم يدخلون الذين أن كثرياً  القرآن يف يُذكر

  املرء   هللا ي د عُ  فقد الدنيا، يف كان كما كوني ال اآلخرة يف األمر نأب هلم تذكري   وهذا

  و أ تل،قي أو ،زوِ ريف دائنه على حيتال   أو عليه، اعتدى الذي من مدة ويهربُ  لنفسه ليحتال
  وأوالده  أصحابه من أحد وال هللا، عذاب  من له  مهرب   فال  اآلخرة يف أما مطلوب... وهو  خيتبئ  

 فيه.  هو مما وخيلصه له يشفع أو  حيميه له ويل وال ، عليه املقدَّرة   العقوبة   عنه ويدفع له ينتصر

 

 ُترَجعون  

: كقولهِ  ، للمجهول ابلبناء "عون  تُرج  " رب ِنا  كتابِ  يف كثرياً  ورد  و مُيِيتُ  حُيِْيي  ُهو  } تعاىل 

 الذين هم فليسوا القيامة، يوم هللا إىل ونيُردُّ  الناس  أن يعين [56 :يونس سورة ] { تُ ْرج ُعون   و إِل ْيهِ 

 واجلزاء. للحساب احملشر أرض يف وجيمعهم قبورهم من يبعثهم  أبن  عهم،يُرجِ  هللا  بل ي رجعون،
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 احلق ءإخفا

  هللا  صلى حممد الرسول صفة  رواوَّ ز  أو  أخفوا الذين الكتاب  أهل على تركيز  القرآنِ  يفو 
  رسالة  باع ات ِ  نع الناس  يبعدوا حىت ؛ووقت خروجه ومكانه وصفه أمته... اخل وسلم عليه

 . وعناًدا اوحسدً  ، وبغياً  ظلماً  اإلسالم،

 .غريِهمو  الكتابِ  أهلِ  من بعه،يتَّ  ومل احلقَّ  عرف من علىو 

ما   والتوراة أساسُ  لوه على غري مراده.حرَّفوه أو أوَّ  أو  ، على ما أخفاُه اليهود من التوراةو 
فعلى هؤالِء املزوِ رين  إثُ  ،  منهملكثريُ اعند اليهود والنصارى معاً، ولو مل يفعلوا ذلك ألسلم 

 أجياٍل وأُمم!

 

 ابملاضي التعبري 

  الكرمي، القرآن يف بذلك  عنها يعربَّ  القيامة أحوال ثروأك الوقوع، لتحقُّق ابملاضي التعبري

 بذلك.  هللا وعدِ   بصدقِ  واجلزم أتكده،   لبيان

 

 مستمر تذكري 

 37 أصل من سورة  24 )يف  وأحواله اآلخر  اليوم عن حديث   عمَّ  جزء سور معظم يف

  مرارٍ ابست  اإلنسان ليتذكر حكمة؛ ذلك  ويف وغريها، الصالة يف تقرأ ما كثرياً  وهي (،سورة

 ويعترب.
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 *     *    * 

 

 بعد البيان 

بعد االنتهاء من تفسري كتاب ربِ  العاملني، كان األثر األول والبارز الذي بقي ينبُض  
كأن مناداًي قواًي ينادي  إنذار"،  و "نداء  هيف أذين، وحير ُِك شعوري، هو أن يف قلب، ويطنُّ 

جهنم، فإن عذاهبا   بصوت مرتفع من األفق، أن احذروا احلساب، احذروا اجلزاء، احذروا 
احلساب على الذرَّة، اليت ال تروهنا، فكيف   نوا مبا تقدِ مونه من أعمال، فإنَّ يد، ال تستهيشد

 اجلبال؟ مبا ترون، وكيف مبا يكون مثل  

، والعمل احلسن، ريخلينطق ابحلق، يدعوكم إىل ابينكم كتاب هللا   إهلكم واحد.. هذا
انظروا  ال تُعاندوا وال خُتاِصموا، التعصب،  تركوا وا التقليد، اواخللق الكرمي، والنظام العادل، انبذ

 يف كتاب هللا وتفكروا فيه واعتربوا، لتؤمنوا وهتتدوا ... 

نكم الدنيا وزينتها، وشهواهتا، وزخارفها، نساؤها، وأسواقها، وأمانيُّها اليت ال ال تغرَّ 
 من معترب؟.. فهل من جميب.. وهل تهي، واليت ال يشبع منها اإلنسان.تن
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